HP Officejet 6100 ePrinter

HP Officejet 6100 ePrinter er udviklet til små virksomheder,
der ønsker prisbillig farveprint i professionel kvalitet samt
mulighed for at printe fra et netværk eller direkte fra
mobilenheder på farten.

Print farver i professionel kvalitet med lave omkostninger pr. side.
● Få professionel print med færrest mulige afbrydelser til en lavere pris – opret dokumenter med intense farver med lave
omkostninger pr. side.
● Print med prisbillige individuelle blækpatroner. Vælg blækpatroner med stor kapacitet, så du kan printe ofte til en
fremragende pris.4
● Print dokumenter, der holder farven, er vandfaste, og som ikke tværes ud af overstregningspenne med HP Officejet-blæk.5,6
● Få glæde af en robust printer med en månedlig driftskapacitet på 12.000 sider – perfekt som virksomhedens primære
farveprinter.

Print trådløst på farten med flere forskellige muligheder for mobilprint. 1,2
● Bevar forbindelsen – og produktiviteten – på farten med mobilprint til denne webbaserede printer.
● Opdag friheden med HP ePrint – nu kan du printe stort set overalt.1
● Print e-mails, dokumenter, websider og meget andet direkte fra din iPad®, iPhone® eller iPod touch® med AirPrint™.3
● Print trådløst direkte fra en smartphone eller en anden mobilenhed med HP-programmer til mobilprint.7

Lad flere brugere få glæde af produktivitetsegenskaberne.
● Opret forbindelse til dit netværk via trådløs forbindelse, det indbyggede Ethernet eller direkte til din pc med Hi-Speed USB.2
● Print med ISO-hastigheder på op til 16 sider/min i sort/hvid, 9 sider/min i farver eller maksimale hastigheder på 32
sider/min i sort/hvid, 31 sider/min i farver.
● Opret fotos uden kant, imponerende foldere og andet professionelt udseende materiale med HP Officejet-blæk.
● Få glæde af pålidelig print med færrest mulige afbrydelser med en 250-arks papirbakke.

● Brug op til 40 % mindre strøm end med farvelaserprintere.1
● Praktisk og gratis recirkuleringsprogram i 47 lande.

ENERGY STAR®-mærket
1 De fleste laserprintere <200 Euro ekskl. moms, marts 2011. Læs mere på
www.hp.com/eur/mybusiness. Strømforbrug baseret på HP-test med ENERGY
STAR®-programmets TEC-testmetodekriterier.
Send hardware og printerforbrugsvarer til genbrug. Se hvordan på vores webside.

1 Kræver internetforbindelse til printeren. Funktionen fungerer med alle enheder med internet og e-mail. Printtiden kan variere. Der findes en liste over understøttede dokument- og billedtyper på

www.hp.com/go/eprintcenter.
2 Den trådløse funktionalitet afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet. Trådløse handlinger er kun kompatible med 2,4 GHz-routere.
3Understøtter følgende enheder, som kører iOS 4.2 eller nyere:: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS eller nyere), iPod touch® (3. generation eller nyere). Fungerer med HPs printere med AirPrint og
kræver, at printeren er sluttet til samme netværk som din iOS-enhed. AirPrint, AirPrint-logoet, iPad, iPhone og iPod touch er varemærker tilhørende Apple® Inc. og er registrerede i USA og andre
lande.
4Medfølger ikke, sælges separat.
5Baseret på papirbranchens forudsigelser for syrefrit papir og originalt HP-blæk; farvestabilitetsdata ved stuetemperatur baseret på tilsvarende systemer testet i henhold til ISO 11798 og ISO 18909.
6Baseret på interne HP-test med papir med ColorLok®-logoet.
7Kræver adgang til tredjepartsbutikker med apps.

HP Officejet 6100 ePrinter

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Printteknologi

HP termisk inkjet

Software

HP-printersoftware, Microsoft® Toolbar, HP-opdatering, køb forsyninger på nettet

Printer Smart Software - egenskaber

Print i gråtoner, bevar layout, HP Real Life Technologies, print til kant, print
ulige/lige sider, print alt tekst som sort

Standardtilslutningsmuligheder

1 Hi-Speed USB 2.0, 1 Gigabit Ethernet, Én trådløs 802.11b/g/n,

Mulighed for mobil print

HP ePrint, Apple AirPrint™

Standardprintersprog

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Printopløsning

Sort (bedst): Op til 600 x 1200 dpi. Farve (bedst): Op til 4800 x 1200
optimeret dpi farve (ved print fra computer på udvalgt HP fotopapir og 1200 dpi
input)

Printhastighed

Sort (ISO): Op til 16 sider/min.; Farve (ISO): Op til 9 sider/min.
Sort (kladde): Op til 34 sider/min.; Farve (kladde): Op til 31 sider/min.

Udskrivningsegenskaber

Print til kant: Ja (op til 216 x 297 mm)

Normeret forbrug

Månedligt, A4: Op til 12000 sider

Anbefalet antal sider pr. måned

200 til 800 sider

Understøttede medietyper

Almindeligt papir, tykt almindeligt papir, HP Bright White Paper, HP Professional
Inkjet Paper 120 Matte, HP Premium Plus Photo Papers*, andet inkjet-papir, HP
Advanced Photo Papers, HP Everyday Photo Paper, Glossy*, andet fotopapir,
andet specialpapir, andre lykønskningskort, HP Professional inkjet Paper 180,
Glossy og Matte, andet brochurepapir, karton

Understøttede papirstørrelser

A4; A5; A6 (10 x 15 cm); 13 x 18 cm, konvolut (C5, C6, DL)

Specialpapirstørrelser

Windows® understøtter ikke specialpapirstørrelser. Mac: Bakke 1: 76,2 x 127 til
215,9 x 355,6 mm

Understøttet gramvægt

Bakke 1: 60 til 105 g/m² (almindeligt papir); 220 til 280 g/m² (foto); 75 til 90
g/m² (konvolut); 163 til 200 g/m² (kort). *HP Premium Plus Photo Papers op til
300 g/m² og HP Everyday Photo Paper op til 200 g/m² understøttes også.

Papirhåndtering standard/input

250-arks papirbakke. Udbakke til 75 ark.
Standardpapirbakker: 1. Inputkapacitet: Maksimal inputkapacitet: Op til 250
ark, Op til 60 kort, Op til 30 kuverter
Outputkapacitet: Maksimal outputkapacitet: Op til 75 ark

Processorhastighed

500 MHz

Standardhukommelse

16 MB (ROM), 128 MB (DDR RAM)

Maksimal RAM

16 MB (ROM), 128 MB (DDR RAM)

Kompatible operativsystemer

Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP3)* eller nyere
(kun 32-bit): *Understøtter kun 32-bit, Mac OS X v10.5 eller v10.6, Linux (læs
mere på http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

ENERGY STAR-mærket

Ja

Strøm

Produktmål
Produktvægt
Kassens indhold

Minimumskrav til system

Garanti
Oprindelsesland
Forbrugsvarer

Service- og supportløsninger

Strømforsyning, type: Ekstern
Energikrav: Indgangsspænding: 100-240 VAC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
Strømforbrug: 28,67 watt (aktiv), 3,3 watt (klar), 2,44 watt (dvale), 0,35 watt
(manuel slukning).
b x d x h: 468 x 388 x 179 mm
4,8 kg
CB863A HP Officejet 6100 ePrinter (H611a); HP 932 Setup Officejet-blækpatron,
sort (omkring 400 sider); HP 933 Setup-blækpatroner (cyan, magenta, gul)
(omkring 330 sider); printersoftware og brugervejledning på cd-rom; USB-kabel;
opsætningsvejledning; installationsplakat; strømkabel
PC: Microsoft® Windows® 7: 1 GHz 32-bit (x86) eller 64-bit (x64) processor; 2
GB ledig plads på harddisken; Cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse;
USB-port; Internet Explorer. Windows Vista®: 800 MHz 32-bit (x86) eller 64-bit
(x64) processor; 2 GB ledig plads på harddisken; Cd-rom-/dvd-drev eller
internetforbindelse; USB-port; Internet Explorer. Windows® XP (SP3)* eller senere
(kun 32-bit): alle Intel® Pentium® II, Celeron® eller kompatible processorer; 233
MHz eller mere; 750 MB plads på harddisken; Cd-rom-/dvd-drev eller
internetforbindelse; USB-port; Internet Explorer 6 eller senere. *Understøtter kun
32-bit.
Mac: Mac OS X v10.5 eller v10.6: PowerPC G4, G5 eller Intel®
Core™-processor, 900 MB ledig harddiskplads, cd-rom/dvd-drev eller
internetforbindelse, USB-port
1 års begrænset HP-hardwaregaranti som standard. Garanti- og
supportmuligheder varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav.
Fremstillet i Kina.
CN053AE Original HP 932XL-blækpatron med høj kapacitet, sort
Gennemsnitlig patronkapacitet 1.000 sider*
CN054AE Original HP 933XL-blækpatron med høj kapacitet, cyan
Gennemsnitlig patronkapacitet 825 sider*
CN055AE Original HP 933XL-blækpatron med høj kapacitet, magenta
Gennemsnitlig patronkapacitet 825 sider*
CN056AE Original HP 933XL-blækpatron med høj kapacitet, gul
Gennemsnitlig patronkapacitet 825 sider*
CN057AE Original HP 932-blækpatron, sort
Gennemsnitlig patronkapacitet 400 sider*
CR711AE HP 933XL Officejet-værdipakke, 75 ark/A4/210 x 297 mm
Læs mere om sidekapacitet på www.hp.com/go/learnaboutsupplies, eller se
emballagen
UG196E - HP-servicepakke med 3 års standardsudskiftning til Officejet-printere
(tilgængelig i alle europæiske, mellemøstlige og afrikanske lande)
UG072E - HP-servicepakke med 3 års udskiftning næste arbejdsdag til
Officejet-printere (tilgængelig i Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig,
Tyskland, Irland
Italien, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, UK, Tjekkiet,
Grækenland, Ungarn, Polen og Slovakiet).

Med pålidelig support får du det bedst mulige billede. Vi kan hjælpe dig med at få mere ud af dit print- og
billedbehandlingsmiljø, beskytte din it-investering og udvide din forretning - med ekspertsupport til en
overkommelig pris, der skræddersys til dine behov via HP Care Pack Services.

Du kan læse mere på vores webside: http://www.hp.com
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